
                                                                            
 

"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása", NTP-OTKP-19-0025 

„Kunyhótól palotáig „című pályázat. 

Megvalósítás helye: Kolozsvár Utcai Óvoda Hűvösvölgyi Úti Tagintézménye 

„Kunyhótól Palotáig” - szakmai beszámoló 

A pályázati program lényege: 

Programunk lényege, hogy a résztvevő gyerekek olyan életkori sajátosságuknak megfelelő 

tapasztalatokat szerezzenek, melyek által a körülöttük lévő szűkebb és tágabb környezetüket 

felfedezik, megismerik, átélik. A meséken, mondákon, kirándulásokon keresztül élték át a 

fontos emberi értékeket. a feldolgozott történetek által kerültek kapcsolatba az őket 

körülvevő természeti, tárgyi, emberi környezettel. Arra törekedtünk, hogy sokféle 

megközelítésben ismerkedjenek az, egyes anyagok felhasználásával. 

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek: 

Igyekeztünk a program során folyamatosan változatos tevékenységeket szervezni és 

biztosítani a résztvevő gyerekek számára. 2019. december 14-én színházi előadáson vettünk 

részt az Amerikai iskolában. Illetve még december hónapban előadtuk a Három kismalac 

című mesét, a tehetségmunkaközösség tagjainak, melyhez a díszleteket és a bábokat, a 

előzetesen a műhely foglalkozások keretén belül készítettük el. Két alkalommal vettünk részt 

múzeumpedagógiai foglalkozáson, 2020. január és február hónapban. Mindkét alkalommal a 

gyerekek tevékenyen részt tudtak venni a foglalkozáson. Január 29.-én a mesemúzeumban 

vettünk részt a Mesehősök hétpróbáján, majd a Nemzeti Múzeumban február 26-án 

ismerkedhettek meg Mátyás király udvarával. Márciusban egy önkéntes szülő segítségével 

március 4-én betekintést kaptak a gyerekek a reneszánsz kertről., és egy önkéntes 

kolléganőnk segítségével március 11-én az udvari etikettel és öltözködési szokásokkal 

ismerkedtünk ppt segítségével. A pandémia miatt intézményünk március közepén bezárt. 

Szeptembertől új gyerekekkel folytattuk a programot. Az óvodában igyekeztünk számukra 

változatos kreatív tevékenységeket szervezni. Főként megfigyeléseket, szimulációs játékokat, 

mozgásos játékokat, kísérleteket alkalmaztunk, illetve változatos vizuális tevékenységekkel 

igyekeztünk változatossá tenni a programban tervezett foglalkozásokat. A tevékenységeket 

változatos munkaformák keretében valósítottuk meg. 

A megvalósult program munkaterve:  

Munkaterv sablon beszámolóhoz c. dokumentum mellékelve. 

A pályázatban megfogalmazott célok megvalósulása. A program célcsoportra gyakorolt 

hatása: 

Egyik legfontosabb célunk az volt, hogy a tehetségműhely fejlessze a képzelőerőt, a 

kommunikációt, a tervezési gyakorlatot, az előrelátást, kreativitást és nem utolsósorban a 



                                                                            
kitartást. A fenti célokat a program során sikerült mindkét csoportnál megvalósítanunk, ezt a 

csoportban dolgozó óvónők is megerősítették. Legnagyobb fejlődést a legtöbb gyermeknél a 

kommunikáció terén figyeltük meg az alig megszólaló, vagy csak tőmondatokban beszélő 

gyerekek is bátran mondják el a többiek előtt is véleményüket, kerek egész mondatokban 

fogalmazva. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy képessé váltak az önálló vélemény 

megalkotására, társaik és önmaguk véleményezésére, az esetleges negatív vélemények 

elmondására. A kirándulások alkalmával képesek voltak a helyes viselkedési formák, és 

szabályok betartására a tevékenységek során, az adott helyhez igazodva. Ugyanez 

elmondható a közlekedés során legyen az különjáratos busz, vagy tömegközlekedés. 

Jelentősen javult kooperációs készségük, a páros és csoportos feladatmegoldások során. A 

résztvevő gyermekek kitartása, segítőkészsége, empátiája és önfegyelme is sokat fejlődött. 

Megfigyelhettük, hogy az idő előrehaladtával, sokkal inkább képesek voltak háttérben 

maradni egy-egy feladat megvalósítása során társuk javára. Jelentősen javult kudarctűrő 

képességük, a legtöbben képessé váltak arra, hogy egy általuk nem jól megoldott feladatnak 

újra neki fogjanak. 

A pályázati támogatásból megvalósult foglalkozássorozat (pl: tevékenységek, módszerek, 

lazító programelemek) tapasztalatai. 

A gyerekek igényelték, és szerették a műhelyfoglalkozásokat indító tematikus, és mozgásos 

játékokat. Az egyéni-, páros-, mikró csoportos foglalkoztatási formák segítették a gyerekeket 

a reálisabb önismeret kialakításában, sok konkrét visszajelzést, és dicséretet tudtunk 

számukra nyújtani, ezt erősítette a többnyire páros műhelyvezetés. A természetes anyagok 

megismerésére, felhasználási lehetőségeire több időt kellett volna biztosítani a 

műhelyfoglalkozások alkalmával, mert a gyerekek ezt igényelték volna. A foglalkozás típusok, 

valamint a választott módszerek megfelelőek voltak. Nagyon hasznosnak bizonyult a 

programelemek változatossága, mert támogatta az élményközpontú témafeldolgozást, a 

változatos tevékenységeket. Nagyon hasznosnak bizonyult a programelemek váltakoztatása, 

egyrészt támogatta az élményközpontú témafeldolgozást, másrészt lehetőséget biztosított a 

hasonló érdeklődésű társak bekapcsolására. A lazító programelemek nagyon jól illeszkedtek 

a választott Gartneri tehetségterületekhez. a gyerekek nagyon élvezték a színházi előadást, a 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat az önkéntesek által vezetett foglalkozást. A programok 

által Mi felnőttek is sok pozitív élménnyel gazdagodtunk. Decemberben szakmai bemutatót" 

tartottunk a tehetségműhelybe járó gyermekekkel a vezető óvónő és a tehetség 

munkaközösségben részt vevő kollégáknak. Szívesen tettek felfedezéseket, kérdeztek, és 

rácsodálkoztak a "régi világra" és annak szokásaira az akkori emberek életvitelére- és nem 

csak a gyermekek, hanem a programban résztvevő felnőttek, mi is sok új élményt 

szereztünk. Igyekeztünk kihasználni az IKT eszközök adta lehetőségeket. Projektor 

segítségével néztünk a téma feldolgozását segítő kisfilmeket, és általunk készített PPT-ket. A 

pályázati forrásból beszerzett mini hifi segítségével ismerkedtünk a kor zenei világával és 

zajaival. A választott téma feldolgozásához a gyerekek lehető legtöbb érzékszervét igénybe 

vettük, hogy ezáltal is sokféle tapasztalatot szerezhessenek. A projekt során elértük, hogy a 



                                                                            
résztvevő gyermekek érdeklődjenek a régebbi történelmi korok és a különböző természetes 

anyagok, valamint azok felhasználási lehetőségei iránt. 

 

 

A pályázat megvalósításához kapcsolódó rendezvények tapasztalatai: 

A szülők visszajelzése alapján nem csak élményt és lehetőséget nyújtottak a gyermekek 

számára, hanem támogatást a szülőknek az otthoni játékok bővítéséhez. A kollégák 

visszajelzése az volt jó ötleteket és új módszereket kaptak a tervezett tevékenységek 

megvalósításához. Sajnos a programban tervezett záró szakmai nap, és a szülőknek tervezett 

nyílt műhelyzárás a pandémia miatt nem tudott megvalósulni. 

A pályázat eredeti tervétől történő eltérés a megvalósítás során: 

A program során több program is megváltozott, ezek elsősorban a szülők jelenlétét igénylő 

programok voltak. Elmaradt egy szülő által vezetett program mely során a reneszánsz kor 

zenéjét, és hangszereit mutatta volna be, ezt a foglalkozást 2021 tavaszán amennyiben 

lehetséges pótolni szeretnénk. A program zárásának szánt szülők részvételével megvalósuló 

reneszánsz lakoma is elmaradt a járványhelyzet miatt. A külső helyszínre tervezett 

programjainkat, a vészhelyzeti intézkedések miatt az óvoda épületén belül valósítottuk meg 

ehhez igazítottuk a megvalósítást, az adott műhelyfoglalkozás módszereit. Ez nagyban 

hozzájárult a gyermekek képi fantáziájának fejlesztéséhez. 

Az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok közötti eltérés-

változás okának indoklása. 

Mivel a kialakult járványügyi helyzet miatt a 2019-2020-as tanévben a pályázatban vállalt 

programot nem tudtuk megvalósítani, ezért azt a jelenlegi 2020-2021-es tanévben valósítjuk 

meg. Az eredetileg a műhelybe beválogatott gyermekek nagyrésze beiskolázásra került, így a 

folytatáshoz új gyerekek kerültek beválogatásra (8 fő).  A szülők aktivitására építve, több 

közös programot terveztünk, amelynek csak egy részét tudtuk megvalósítani (szülői 

tájékoztatás, színházlátogatás). 

A programhoz kapcsolódó megjelenések: 

www.kolozsvarovi.hu 

 

 

 

 

 

http://www.kolozsvarovi.hu/


                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 



                                                                            

 

 

 



                                                                            

 

 

 



                                                                            
 

 

 


